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Številka:  
Datum: 3.6. 2010 
 
 

Svet Mestne občine Kranj                                            
 

ZADEVA:    Sklep o povečanju sredstev NRP Staro mestno jedro 
 
 
1. Pomen projekta  
V skladu s sprejeto Strategijo trajnostnega razvoja MOK (Ukrep 4.1 : »Kranj: objekti z 
vsebino« - 4.1.1. Kulturno-muzejska četrt (Stari Kranj) in 4.1.2. Kranjski utrdbeni 
sistem) se zaokroža Kulturno muzejska četrt z vzpostavitvijo povezave ob utrdbenem 
sistemu. Že v strategiji je predvideno zaključevanje z odkupi sosednjih stavb 
obrambnega stolpa Škrlovec »Za dokončno ureditev Škrlovca so potrebni odkup dveh 
sosednjih stavb, vzpostavitev prehoda do Khislsteina in Layerjeve hiše….«.  
Ob izvedbi projekta »3 stolpi« bo posedovanje in rušitev stavbe Škrlovec 1 olajšala 
logistiko in izvedbo gradbenih del, obenem se s posegom rušitve in dokončne ureditve 
Knedlovega vrta vzpostavi povezava med kompleksom Khiselsteina in Škrlovcem ob 
utrdbenem sistemu.  

 

2. Razlog obravnave na Svetu Mestne občine Kranj 

Razlog obravnave na Svetu Mestne občine Kranj je 1. odstavek 7. člena Odloka o proračunu 
Mestne občine Kranj za leto 2010, ki se glasi: »Župan lahko spreminja vrednost projektov v 
letnem načrtu razvojnih programov. Spremembe projektov, katerih okvirna vrednost se 
poveča za več kot 20% ali se sredstva v proračunu povečajo za več kot 100.000,00 EUR, 
mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj« in zagotovitev sredstev iz splošne 
proračunske rezervacije.              

 

3. Razlog povečanja sredstev  
Ob pripravi proračuna še niso bila zaključena pogajanja z lastnikom stavbe na naslovu 
Škrlovec 1, zato vrednost odkupa ni mogla biti vnesena v proračun takrat. 
 

5. Financiranje projekta 
Povečanje vrednosti zaradi nakupa stavbe na naslovu Škrlovec 1 (zemljišče s pripadajočim 
objektom - nepremičnine parcelna številka 166/1, 166/2 in 166/4, vse k.o. Kranj), znaša 
180.000,00 EUR. 
 
Sredstva se bodo prerazporedila iz: splošne proračunske rezervacije. 
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Zato Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednja 
 

SKLEPA: 
 

SKLEP ŠT. 1 
 

NRP 40600051 se v letu 2010 zaradi nepredvidenih povečanih potreb poveča za 
180.000 EUR, tako da znaša nova skupna vrednost omenjenega NRP za leto 2010  
200.000 EUR.  
 
 

SKLEP ŠT.2 
 

Dodatna sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo iz: 
 

o Postavke 240102 Splošna proračunska rezervacija - svet 
o Podkonto 409000 Splošna proračunska rezervacija 

 
na 

 
o NRP 40600051 Staro mestno jedro 
o Postavka 131001 Investicije v nepremično kulturno dediščino 
o Podkonto 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 

 
 
 
Pripravila:   
Nataša Žibert, univ.dipl.inž.grad.   
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